THROMBOGENICS
Naamloze Vennootschap
die een openbaar beroep op het spaarwezen doet
Gaston Geenslaan 1
3001 Heverlee
0881.620.924 RPR Leuven
VOLMACHT
De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen op de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap met onderstaande agenda, dient gebruik te maken van dit
volmachtformulier. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.
Een kopie van deze volmacht dient, ter attentie van de raad van bestuur, uiterlijk op 15 mei 2012
om 24.00 uur, op de zetel van de vennootschap, zijnde 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1, te
worden neergelegd.
Voor de goede orde wordt erop gewezen dat de ondergetekende aandeelhouder tevens de in de
oproeping opgenomen registratieformaliteiten dienen na te leven.

De ondergetekende:
______________________________________________________________________________
[* naam, adres]

Eigenaar van _______[*aantal] aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen (schrappen wat
niet past) van ThromboGenics NV

verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling aan:
______________________________________________________________________________
[*naam, adres]

Hierna genoemd “de gevolmachtigde”.

Aan wie hij/zij alle machten verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene
vergadering van ThromboGenics NV, die zal gehouden worden op het kantoor van geassocieerde
notarissen Celis, Celis & Liesse (BVovvCVBA), Kasteelpleinstraat 59, 2000 Antwerpen op 21
mei 2012 om 10.00 uur met volgende agenda, houdende voorstellen tot besluit:
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1.

Nieuwe machtigingen inzake toegestaan kapitaal.
(a)

Intrekking van de bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande het
toegestane kapitaal.

(b)

Voorafgaandelijke lezing en bespreking van het verslag van de raad van bestuur
conform artikel 604 W.Venn.

(c)

Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid om gedurende
5 jaar te rekenen van de bekendmaking van deze bevoegdheid het
maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een
maximum bedrag gelijk aan € 145.992.319,07, in geld of in natura of ook door
omzetting van de reserves. De raad van bestuur zal onder dezelfde voorwaarden
ook kunnen overgaan tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

(d)

Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid om in het
belang van de Vennootschap het voorkeurrecht te beperken of uit te sluiten, dit
zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden
van de Vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

(e)

Toekenning aan de raad van bestuur van een nieuwe bevoegdheid om het kapitaal
eveneens te verhogen ingeval van openbaar overnamebod overeenkomstig artikel
607 W.Venn.

(f)

Wijziging van artikel 47 van de statuten.

Voorstel van besluit:
De bestaande machtigingen van de raad van bestuur aangaande het toegestane kapitaal
worden ingetrokken met ingang van het in voege gaan van de nieuwe machtigingen
hierna. Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van het verslag van de raad
van bestuur opgesteld conform artikel 604 W.Venn., worden agendapunten (i) C, D, E en
F. goedgekeurd. Artikel 47 van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd als volgt:
•

de eerste alinea wordt vervangen als volgt:

“De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen
van de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de akte van
statutenwijziging de dato [datum akte] mei 2012, het kapitaal in één of meerdere malen
te verhogen zonder dat het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaal bedrag
van € 145.992.319,07 overschrijdt. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan
worden hernieuwd.”
•

in de zesde alinea wordt “27 mei 2010” vervangen door “[datum akte] mei 2012”.

•

de laatste alinea aangaande de gebruikgemaakte bevoegdheid conform de oude
machtigingen inzake het toegestane kapitaal wordt geschrapt.

◘ Voor

◘ Tegen

◘ Onthouding
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2.

Toevoeging in fine van artikel 24 (“VERGOEDINGEN”) van de wettelijke mogelijkheid
om af te wijken van artikel 520ter W.Venn. in het kader van de bezoldiging van het
uitvoerend management.
Voorstel tot besluit:
Op het einde van artikel 24 wordt volgende nieuwe alinea toegevoegd:
“Er wordt uitdrukkelijk afgezien van de toepassing van de bepalingen van artikel 520ter,
eerste en tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen zodat de vennootschap niet
gebonden is door de beperkingen zoals bepaald door de voormelde wettelijke bepalingen,
zowel in hoofde van de bestuurders als in hoofde van de personen geviseerd in de
artikelen 524bis en 525 van het Wetboek van Vennootschappen zodat de verwijzingen in
die artikelen naar artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen evenmin van
toepassing zijn.”

◘ Voor
3.

◘ Tegen

◘ Onthouding

Wijzigingen aan de statuten naar aanleiding van de wetgeving betreffende de uitoefening
van bepaalde rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen.
(a)

Wijziging van artikel 30 (“BIJEENROEPING”), inclusief toevoeging van de
regeling aangaande het recht van aandeelhouders die tenminste 3% van het
kapitaal bezitten om punten op de agenda te plaatsen en voorstellen tot besluit in
te dienen.
Voorstel tot besluit:
Artikel 30 wordt integraal vervangen als volgt:
“30.

BIJEENROEPING

De oproepingen tot een algemene vergadering worden gedaan namens de raad
van bestuur door de voorzitter, door twee bestuurders, door een mandataris ad
hoc of door de commissarissen. Ze gebeuren overeenkomstig de formaliteiten en
andere voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. De oproepingen
vermelden de agenda, met opgave van te behandelen onderwerpen en de
voorstellen tot besluit, en alle andere gegevens die krachtens de wet daarin
verplicht op te nemen zijn.”
Eén of meer aandeelhouders die samen ten minste drie procent (3%) van het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen, in
overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, te
behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten
plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda
opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, met uitsluiting
van een algemene vergadering die met toepassing van artikel 533, §2, tweede lid,
van het Wetboek van Vennootschappen wordt bijeengeroepen. De verzoeken
moeten beantwoorden aan de vereisten in artikel 533ter van het Wetboek van
Vennootschappen. De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de
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tweeëntwintigste (22ste) dag vóór de datum van de algemene vergadering
ontvangen. De te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot
besluit die in voorkomend geval aan de agenda zouden worden toegevoegd,
zullen worden bekendgemaakt overeenkomstig de modaliteiten voorgeschreven
door het Wetboek van Vennootschappen. De te behandelen onderwerpen en de
voorstellen tot besluit die met toepassing van het voorgaande lid op de agenda
zijn geplaatst, worden slechts besproken indien aan alle desbetreffende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen werd voldaan.”

◘ Voor
(b)

◘ Tegen

◘ Onthouding

Wijziging van artikel 31 (“TOELATING”).
Voorstel tot besluit:
In artikel 31 wordt de laatste alinea aangaande de registratiedatum geschrapt en
worden de eerste twee alinea's integraal vervangen door volgende tekst:
“Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het
stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de
boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op
de registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen
op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van
een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het
aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene
vergadering. De veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig
uur (24h00 CET), geldt als registratiedatum.
De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de
algemene vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar
aangestelde persoon, dat hij wil deelnemen aan de algemene vergadering.
De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de
aandeelhouder een attest waaruit blijkt, naargelang het geval, hoeveel
gedematerialiseerde aandelen er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn
ingeschreven op naam van de aandeelhouder en waarvoor de aandeelhouder
heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur houdt een register bij voor elke aandeelhouder die zijn wens
om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, waarin
zijn naam en adres of maatschappelijke zetel wordt opgenomen, het aantal
aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven
te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de
stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de
aandelen.”

◘ Voor
(c)

◘ Tegen

◘ Onthouding

Wijziging van artikel 32 (“VERTEGENWOORDIGING”).
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Voorstel tot besluit:
Artikel 32 wordt herbenoemd en integraal vervangen als volgt:
“32.

WIJZE VAN DEELNEMING

Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één
persoon aanwijzen als volmachtdrager. Daarvan kan slechts worden afgeweken
in overeenstemming met de desbetreffende regels van het Wetboek van
Vennootschappen. Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een
volmacht van meer dan één aandeelhouder bezitten. Ingeval een volmachtdrager
volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde
aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.
De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of, indien de
oproeping deze mogelijkheid vermeldt, via een elektronisch formulier en moet
worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een
geavanceerde elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke
bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient
schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg
gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet
de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering
ontvangen.
De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht
(met steminstructies) wordt gebruikt.
Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt
uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de
aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om
tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald in artikel 31 van deze
statuten en in het Wetboek van Vennootschappen.
Elke aandeelhouder kan bovendien stemmen op afstand vóór de vergadering per
brief of, indien de oproeping deze mogelijkheid vermeldt, langs elektronische
weg door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
formulier. Bij stemming per brief dient het origineel ondertekende formulier
uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering door de
vennootschap te worden ontvangen op de maatschappelijke zetel, tenzij de
oproeping een ander postadres vermeldt. De stemming via een elektronische
formulier kan tot en met de dag voorafgaand aan de vergadering. De raad van
bestuur bepaalt, in voorkomend geval, de wijzen waarop de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wenst te stemmen,
worden gecontroleerd en gewaarborgd.
Indien de raad van bestuur daartoe beslist, kunnen de aandeelhouders ook
deelnemen aan de algemene vergadering op afstand door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De raad
van bestuur bepaalt, in voorkomend geval, de voorwaarden, de modaliteiten en
de procedure, alsook de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en
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de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden
gecontroleerd en gewaarborgd. Het elektronisch communicatiemiddel moet de
aandeelhouder in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om
het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De raad van bestuur bepaalt tevens
de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig wordt beschouwd.”

◘ Voor
(d)

◘ Tegen

◘ Onthouding

Wijziging van artikel 34 (“VERDAGING”).
Voorstel tot besluit:
In artikel 34, eerste en derde lid, wordt de termijn van “drie weken” vervangen
door “vijf weken”.

◘ Voor
(e)

◘ Tegen

◘ Onthouding

Wijziging van artikel 36 (“BERAADSLAGING - UITOEFENING VAN HET
STEMRECHT”).
Voorstel tot besluit:
In artikel 36 worden de laatste twee alinea’s aangaande wijze van stemming
geschrapt en wordt de tweede alinea integraal vervangen als volgt:
“De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of
schriftelijk, worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun
verslag of tot de agendapunten, met inachtneming van de bepalingen van artikel
540 van het Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen geven eveneens
antwoord op de vragen die hen tijdens de vergadering of schriftelijk worden
gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag, met
inachtneming van de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van
Vennootschappen. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp
handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord
geven. Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders
bovenvermelde vragen schriftelijk stellen, overeenkomstig de desbetreffende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.”

◘ Voor

◘ Tegen

◘ Onthouding
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4.

Terminologische aanpassing in artikel 47, 6de alinea.
Voorstel tot besluit:
In artikel 47, 6de alinea, wordt “de Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen” vervangen door “de FSMA (de “Autoriteit voor Financiële Diensten
en Markten” hetzij “Financial Services and Markets Authority”).

◘ Voor

◘ Tegen

◘ Onthouding

Indien er geen instructies vermeld worden, wordt de ondergetekende aandeelhouder geacht in te
stemmen met de voorgestelde besluiten.

Opgemaakt te ________________ op ___________________,

('goed voor volmacht ' + handtekening)
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English translation for information purposes only- please only use the Dutch proxy form

THROMBOGENICS
Limited liability company
having made a public appeal on savings

Gaston Geenslaan 1
3001 Heverlee
0881.620.924 RLE Leuven
PROXY
The shareholder who wishes to be represented at the extraordinary general shareholders'
meeting of the company with the below agenda, needs to use this proxy form. Other proxies will
not be accepted.
A copy of this proxy form must be filed at the office of the company, being 3001 Heverlee, Gaston
Geenslaan 1, to the attention of the board of directors, no later than 15 May 2012 at midnight.
For good order's sake, it is noted that the undersigned shareholder also needs to fulfil the
registration formalities referred to in the convocation notice.

The undersigned:
______________________________________________________________________________
[* name, address]

Owner of _______[*number] registered shares/dematerialized shares (delete where not
applicable) of ThromboGenics NV

hereby grants special authority, with power of substitution to:
______________________________________________________________________________
[*name, address]

Hereinafter the 'Proxy holder'.
To whom he / she grants all powers to represent him/her at the general shareholders' meeting of
ThromboGenics NV, which will be held at the offices of the associated notaries Celis, Celis &
Liesse at Kasteelpleinstraat 59, Antwerp, on 21 May 2012 at 10 am with the following agenda,
containing proposals for decision:
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1.

New authorisations regarding the authorised capital.
(a)

Withdrawal of the existing board of directors' authorisations concerning the
authorised capital.

(b)

Prior reading of and deliberation on the board of directors' report drafted for the
purposes of article 604 of the BCC.

(c)

The grant to the board of directors of a new power, for a period of five years
starting from the publication of this power to increase the share capital on one or
more occasions up to an amount equal to a maximum of € 145,992,319.07 in
cash or in kind or by conversion of the reserves. The board of directors will be
able to proceed to issue convertible obligations and warrants on the same
conditions.

(d)

The grant to the board of directors of a new power to restrict or exclude the
preferential rights in the interests of the Company, even in favour of one or more
specific persons, other than personnel of the Company of its subsidiaries.

(e)

The grant to the board of directors of a new power to increase the capital in the
event of a takeover in accordance with article 607 of the BCC.

(f)

Amendment to article 47 of the articles of association.

Proposed resolution:
The current authorisations of the board of directors concerning the authorised capital
are repealed as of the coming into effect of the new authorisations hereafter: After prior
acknowledgment and approval of the report of the board of directors drafted for the
purposes of article 604 BCC, the agenda items 1, (c), (d), (e) and (f) are approved.
Article 47 of the articles of association is accordingly amended as follows:
•

The first paragraph is replaced as follows:

“The board of directors is empowered to increase the capital on one or more occasions
without the cumulative amount of these increases exceeding a total amount of
€ 145,992,319.07, for a period of five (5) years starting from the publication of the deed
of amendment to the articles of association dated [date deed] May 2012 in the Belgian
Official Gazette. This power of the board of directors may be renewed.”

2.

•

in the sixth paragraph “27 May 2010” is replaced by “[date deed] May 2012.”

•

the last paragraph concerning the usage of the power according to the old
authorisations regarding the authorised capital is removed.

The addition at the end of article 24 ( "COMPENSATION") of the legal possibility to
deviate from article 520ter of the BCC in order to remunerate the executive management.
Proposed resolution:

9/13

At the end of article 24 the following paragraph is added:
“The application of the provisions of article 520ter first and second paragraph of the
Belgian Company Code is expressly renounced so that the company is bound by the
restrictions as provided by the aforementioned legal provisions both in respect of the
directors as in respect of the persons referred to in articles 524bis and 525 of the Belgian
Company Code so that the references in those articles to article 520ter of the Belgian
Company Code are not applicable.”
3.

Amendments to the articles of association further to the legislation concerning the
exercise of certain rights of shareholders of listed companies.
(a)

Amendment to article 30 ("CONVOCATION") including addition of the
regulation on the right of the shareholders, who hold at least 3% of the capital to
place items on the agenda and lodge proposals for resolutions.
Proposed resolution:
Article 30 is entirely replaced as follows:
“30.

CONVOCATION

The convocation of the shareholders' meeting may be done by the board of
directors, by the chairman, by two directors, by mandatory ad hoc or by the
commissioner. This will take place in accordance with the formalities and other
regulations of the Belgian Company Code. The convocation notice must note the
agenda, stating the topics to be discussed and the proposed resolutions and all
other information, which must be included by law.
One or more shareholders, who together hold more than at least three (3%)
percent of the share capital of the company, may in accordance with the
provisions of the Belgian Company Code have items placed on the agenda and
lodge proposed resolutions as regards subjects to be covered in the agenda, with
the exception of in relation to a shareholders' meeting which is convened in
application of article 533, §2, second paragraph of the Belgian Company Code.
The requests must be made in accordance with the requirement of article 533ter
of the Belgian Company Code. The company must receive these requests at the
latest on the twenty-second (22nd) day before the date of the shareholders'
meeting. The subjects to be covered and the relating proposed resolutions which
may have been added to the agenda will be published in accordance with the
terms provided in the Belgian Company Code. The subjects to be covered and
the proposed resolutions which have been added to the agenda in application of
the previous paragraph will only be deliberated on if all the relevant provisions
of the Belgian Company Code have been complied with.”
(b)

Amendment to article 31 (“ADMISSION”).
Proposed resolution:
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In article 31 the last paragraph on the registration date is removed and the first
two paragraphs are entirely replaced by the following text:
“The right to participate in a shareholders' meeting and to exercise the voting
rights is only possible if the shares of the shareholder have been registered on
the registration date, either by their registration in the register of shares of the
company or by their registration on the accounts of a licensed account holder or
a settlement institution, excluding the number of shares that the shareholder
holds on the day of the shareholders' meeting. The fourteenth day before the
shareholders' meeting at midnight (24h00 CET) is considered the registration
date.
The shareholders must report, at the latest by the sixth (6th) day before the date
of the general shareholders' meeting, to the company, or the designated person
for that purpose, that they wish to participate in the shareholders' meeting.
The licensed account holder or settlement institution must give the shareholder a
certificate stating, depending on the case, how many dematerialised shares are
registered on the registration date on their accounts in the name of the
shareholder and for which the shareholder has expressed its desire to participate
in the shareholders' meeting.
The board of directors must keep a register for each shareholder who has
expressed a desire to participate in the shareholders' meeting, in which their
name and address or registered office is included, the number of shares that they
hold at the registration date and with which they have indicated that they want to
participate in the shareholders' meeting as well as a description of the documents
which show that they are in possession of those shares on the registration date.
(c)

Amendment to article 32 (“REPRESENTATION”).
Proposed resolution:
Article 32 is renamed and entirely replaced as follows:
“32.

MEANS OF PARTICIPATION

Every shareholder may appoint only one power of attorney for a certain
shareholders' meeting. This may only be deviated from in accordance with the
respective rules of the Belgian Company Code. A person who acts as a proxy
holder may hold a proxy for more than one shareholder. In the event the proxy
holder holds several proxies from several shareholders, he may vote differently
for one shareholder than for the other shareholders.
The appointment of a proxy may be done in writing or in the event that a
convocation notice notes this possibility, by electronic means and must be signed
by the shareholder, if appropriate with an advanced electronic signature which
complies with the legal provisions thereto. The notification of the proxy to the
Company must be in writing. The notification may also be made electronically,
according to the instructions included in the convocation notice. The company
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must receive the proxy at the latest on the sixth (6th) day before the date of the
meeting.
The board of directors may require that the shareholders use a template for the
proxy (with voting instructions).
For the purposes of calculating the quorum and majorities, only the proxies, who
have been notified by the shareholders and comply with the formalities which
must be fulfilled in order to be admitted to the meeting, as provided in article 31
of these articles of association and in the Belgian Company Code, may be taken
into account.
Each shareholder may also vote by proxy before the meeting by letter, or if the
convocation notice notes this possibility, electronically by means of a form made
available by the company. If voting by letter, the original signed form must be
received by the company at its registered office, unless the convocation notice
notes a different address, at the latest on the sixth day (6th) before the date of the
meeting. The voting by means of an electronic form is possible until the day
before the meeting. The board of directors must determine, if appropriate, the
means by which the capacity of the shareholders and the identity of the person
who wishes to vote by proxy are checked and guaranteed.
If the board of directors so decides, the shareholders may participate in the
shareholders' meeting remotely by means of electronic communication made
available by the company. The board of directors must determine, if
appropriate, the conditions, the terms and the procedures as well as the means
by which the capacity of the shareholder and the identity of the person who
wishes to participate in the meeting are checked and guaranteed. The electronic
communication must enable the shareholder to participate in the deliberations
and to exercise their right to ask questions. The board of directors must also
determine how to establish that a shareholder that participates by means of
electronic communication, has participated in a shareholders' meeting and
therefore is considered to be present. ”
(d)

Amendment to article 34 (“ADJOURNMENT”).
Proposed resolution:
In article 34, first and second paragraph, the term of three weeks will be
replaced by "five weeks".

(e)

Amendment to article 36 (“DELIBERATION - EXERCISING VOTING
RIGHTS”).
Proposed resolution:
In article 36 the last two paragraphs relating to the means of voting are removed
and the second paragraph is entirely replaced as follows:
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“The directors must answer the questions that are asked by the shareholders
during the meeting or in writing as regards their report or the agenda items,
taking into account the provisions of article 540 of the Belgian Company Code.
The commissioners similarly must answer the questions that are asked during the
meeting or in writing by the shareholders as regards their report, taking into
account the provisions of article 540 of the Belgian Company Code. If the
provisions of article 540 of the Belgian Company Code cover the same subject,
the directors and the commissioners may give one answer. As soon as the
convocation notice is published, the shareholders may ask the hereinabove
mentioned questions in writing, in accordance with the Belgian Company Code.”
4.

Terminological adjustment in article 47, 6th paragraph.
Proposed resolution:
In article 47, 6th paragraph "the Banking, Finance and Insurance Commission is
replaced by "the FSMA (de“Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten” or
“Financial Services and Markets Authority”).

If no instructions are given, the undersigned shareholder shall be deemed to consent to the
proposed resolutions.
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